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Een doorkijkje naar 2020 
In de laatste Stadskrant van dit jaar blikken we vooruit op 2020. Welke nieuwigheden en ontwikkelingen kunt u het komende jaar verwachten? 
Een greep uit de verwachte veranderingen en gebeurtenissen.     

Groensubsidie
Het vergroenen van tuinen of (dak)terrassen. De regenpijp afkoppelen van het 

riool. Regenwater opvangen en (her)gebruiken. Rotterdamse huiseigenaren, 

bedrijven en organisaties kunnen hiervoor vanaf 1 januari subsidie aanvra-

gen. Het doel is om de stad te wapenen tegen de gevolgen van extreem 

droog en nat weer. 

Zilveren Depot
De officiële opening van Depot Boijmans Van Beuningen is pas eind 2021. 

Maar in het najaar van 2020 krijgt u al de kans om een kijkje te nemen tijdens 

de ‘zilveren opening’. Het pand is dan nog leeg, maar open voor bezichtiging. 

Bruisend Zuid 
De ontwikkelingen op Zuid gaan hard. In 2020 en ‘21 wordt bijvoorbeeld 

gewerkt aan de uitbreiding en renovatie van winkelcentrum Zuidplein, met 

een vernieuwd busstation. Daarnaast wordt stevig geïnvesteerd in sociale 

projecten en het verduurzamen van woningen. Maar ook in cultuur, zoals de 

verhuizing van Theater Zuidplein eind 2020 naar het Kunstenpand, het nieuwe 

culturele centrum van de wijk.

En verder onder andere:

• Nieuw parkeertarief 
  Voor parkeren op straat geldt op dit moment in het centrum een hoogtarief, 

en daarbuiten een laagtarief. Daar komt straks een middentarief tussen, 

voor de ring rond het centrum. 

• Extraatje voor de jeugd
 Het Jeugd-tegoed voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar uit gezinnen met 

een laag inkomen is met 100 euro verhoogd naar 500 euro. 

• Milieuzone aangepast
 De milieuzone voor personenauto’s (benzine én diesel) verdwijnt vanaf 1 

januari. De milieuzone geldt nog wel voor vrachtverkeer. 

• Nieuwe evenementen 
 2020 zit bomvol evenementen. Natuurlijk met het Songfestival in mei, maar 

ook met Delfshaven 400 vanaf juli, met vier weken festiviteiten in het teken 

van 400 jaar pelgrimvaders. En we vieren 75 jaar vrijheid, met onder meer 

een extra groot feest in Het Park en allerlei activiteiten in de wijken.

• Brexit
 En net als vorig jaar staat de Brexit op de planning, ditmaal voor 31 januari. 

Met gevolgen voor vakantiegangers, ondernemers en de haven.  

Louis Meulstee

Ossip van Duivenbode

Artist impression: De Zwarte Hond

Meer info over 
groensubsidie
vanaf 1 januari op:
www.rotterdam.nl/
subsidies 

www.
hartvanzuidrotterdam.
nl 

www.boijmans.nl/
depot  

www.rotterdam.nl/
parkeren

www.jeugdtegoed.nl

www.rotterdam.nl/
milieuzone

www.
rotterdamfestivals.nl

Dit is de laatste Stadskrant van 

2019. Volgend jaar verschijnt de 

eerste editie op 15 januari. Voor 

vragen, opmerkingen of kopij: 

stadskrant@rotterdam.nl.

Stadskrant Rotterdam wenst u 
alvast fijne feestdagen en een 
goed en gezond 2020!

Win kaarten voor het Songfestival
Wilt u graag naar het Songfestival 
maar kunt u de kaarten niet 
betalen? Doe dan mee aan de 
winactie. Er worden 8.500 kaarten 
verloot.

Vanaf mei 2020 staat heel Rotter-

dam in het teken van het Eurovisie 

Songfestival. Het moet een feest 

worden van en voor iedereen. Dus 

ook voor Rotterdammers die er graag 

naartoe willen, maar geen kaarten 

kunnen betalen. Speciaal voor hen 

zijn 8.500 kaarten beschikbaar voor 

alle negen shows in Rotterdam Ahoy. 

Van de middagrepetities tot de grote 

avondshows, en van de eerste rij tot 

en met de tribune. 

Rotterdammers die ouder zijn dan 

18 jaar en een laag inkomen heb-

ben, kunnen zich tot en met 7 januari 

2020 aanmelden voor de winactie. 

De kaarten worden verloot onder alle 

aanmeldingen. In totaal kunnen 4.250 

Rotterdammers twee kaarten winnen 

Tickets zijn niet overdraagbaar aan 

iemand anders.

Hoe doet u mee?
Kijk op www.
rotterdam.nl/
winactiesongfestival 
voor de voorwaarden 
en vul het formulier in,
of bel 14 010. 
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Raadsleden blikken terug en vooruit 
De 45 leden van de Rotterdamse 
gemeenteraad beslissen 
namens de Rotterdammers 
wat er op hoofdlijnen gebeurt 
in de stad. Ook controleren 
ze of die besluiten goed 
worden uitgevoerd. Wie zijn die 
raadsleden en waar gaat het over 
in de raad?

Deze keer: Terug- en 
vooruitblik 

Het einde van 2019 nadert met rasse 

schreden. Voor de leden van de 

gemeenteraad was het een bewogen 

jaar. Met hoogtepunten, zoals het 

besluit om het Eurovisie Songfestival 

volgend jaar in Rotterdam te houden. 

Maar ook dieptepunten, zoals het 

Rekenkamerrapport over het Schie-

kadeblok. En met veel grote ingewik-

kelde onderwerpen zoals de energie-

transitie en de zorgelijke situatie rond 

het Warmtebedrijf. 

Wat was voor raadsleden het meest 

memorabele moment in 2019? En wat 

wensen zij Rotterdam toe voor 2020?

Tjalling Vonk (50) - ChristenUnie-SGP
• In het dagelijks leven: Rotterdammer, projectleider 

 innovatie bij het Leger des Heils, getrouwd en vader.
• Ik zit in de raad omdat: ik me vanuit christelijke waar-

den wil inzetten voor kwetsbare Rotterdammers en een 
duurzame en gezonde stad.

Wat voor de één een hoogtepunt is, is dat voor de ander 

niet. Neem het Eurovisie Songfestival. Sommigen erva-

ren het als een hoogtepunt. Wij vinden het jammer dat 

iedereen moet meebetalen aan een feestje waar lang niet 

iedereen behoefte aan heeft. Een echt hoogtepunt is de 

brede beweging tegen armoede, zowel in de raad als in 

de stad. Beter beleid, meer ondersteuning maar vooral 

goede initiatieven in de stad. De overheid maakt de stad 

niet beter, dat doen we samen.

En 2020? We kunnen veel euro’s bijschrijven vanwege 

Eneco. Dat geeft veel kansen om duurzaam te gaan 

investeren in het Rotterdam van de toekomst!

Eric Fecken

Ellen Verkoelen (62) - 50PLUS
• In het dagelijks leven: adviseur en consultant met spe-

cialiteit duurzaamheid, politiek, organisatie  
• Ik zit in de raad omdat: ik de belangen van de Rotter-

dammer zichtbaar wil maken en wil vertegenwoordigen

2019 was een roerig jaar met het vertrek van ex-wethouder 

Adriaan Visser, de teloorgang van het Warmtebedrijf en 

het Eurovisie Songfestival waarmee Rotterdam zich aan de 

wereld toont. Toch is de Armoedechallenge (rondkomen 

van 50 euro per week) voor mij het meest memorabele in 

2019. Het ging viraal. Ik kwam in een wervelstorm terecht 

en werd meegezogen in een schaduwwereld rond armoe-

de, schuldhulpverlening en dakloosheid. Het gaf mij een 

inkijk in de groeiende ellende van mensen in onze stad. 

Het leerde mij dat het raadswerk daarover moet gaan; een 

vangnet zijn voor mensen die het niet redden. 

Mijn wens voor 2020: Een Rotterdamse samenleving zon-

der armoede!

Eric Fecken

Meer informatie 
De griffie ondersteunt 

de gemeenteraad. 
www.rotterdam.nl/

gemeenteraad
010 – 267 34 00

info@griffie.rotterdam.
nl

Alle politieke 
partijen komen aan 

bod. Volgorde en 
samenstelling komen 
tot stand door loting.

‘Je hoopt altijd op een bijzondere vondst’
De medewerkers van de gemeente doen van alles in de stad. Sommige werkzaamheden zijn voor iedereen 
zichtbaar, voor andere geldt dat minder. Wat doet bijvoorbeeld een archeoloog? 

Heeft u al wat gevonden? Zit er olie? 

Of een bot van een dinosaurus? Bent 

u op zoek naar goud? Als archeoloog 

Sandra van den Berg buiten aan 

het boren is krijgt ze allerlei vragen. 

‘Dat maakt het werk erg leuk. Al die 

grappige vragen van nieuwsgierige 

Rotterdammers.’ 

Vijftien centimeter 
In de wijk Zestienhoven staan Van 

den Berg en haar collega Ruud van 

Dijk op een leeg stuk grond. Met een 

speciale grondboor halen ze steeds 

een stukje grond van ongeveer vijf-

tien centimeter naar boven. Dat wordt 

nauwkeurig bestudeerd. Is het klei? 

Zand? Of veen? Zitten er plantenres-

ten in? Alles wordt genoteerd in een 

tablet. 

Menselijke bewoning
‘Bij verkleuringen letten we extra op. 

Een laag grond die er heel anders 

uitziet kan betekenen dat er mensen 

gewoond hebben. In het veen lijkt 

zo’n laag bijvoorbeeld erg op pot-

grond. Als we dat zien geven we in 

ons rapport aan dat er meer onder-

zoek moet plaatsvinden, vóór er weer 

gebouwd wordt. Anders kunnen de 

archeologische resten verstoord of 

vernietigd worden.’

Eerst in de boeken
‘Helaas zien we hier in de grond al-

leen maar oude troep van een fabriek 

die hier ooit stond. Dat hadden we 

al op de historische kaart gezien. 

Voordat we naar buiten gaan, doen 

we namelijk onderzoek achter ons 

bureau, in kaarten en historische 

boeken. Heeft men hier vroeger 

gewoond? Wat deden ze? Welke 

gebouwen stonden er?’ 

Kinderschoen met munten
‘Je hoopt natuurlijk op een bijzondere 

vondst. Zelf werk ik hier nog niet zo 

lang, maar mijn collega’s hebben al 

van alles gevonden. Zo vond Ruud 

477 zilveren munten in een oude 

kinderschoen, op de plek waar nu 

het Timmerhuis staat. Hij werkte met 

een detector, die opeens heel hard 

piepte. De munten waren rond 1592 

verstopt onder de vloer van een huis. 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog dus. 

Waarschijnlijk wilde de eigenaar zijn 

kapitaal verbergen in afwachting van 

minder roerige tijden.’

Sandra van den Berg laat zien wat je nog meer kunt doen  
met een grondboor. Naast haar Ruud van Dijk. 

Fotobureau Roel DijkstraBureau 
Oudheidkundig 

Onderzoek Rotterdam 
(BOOR)

www.rotterdam.nl/
archeologie

Colofon
De Stadskrant is een uitgave van de 
gemeente Rotterdam en verschijnt 
tweewekelijks.
43e jaargang.

Redactie Stadskrant
Gemeente Rotterdam
Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam
S 14 010
@ stadskrant@rotterdam.nl
 www.rotterdam.nl/stadskrant 

Bezorgklachten
S 088 0561595
of  www.dehavenloods.nl/ 

pagina/bezorgklacht

Contact met de gemeente 
S 14 010
of  www.rotterdam.nl

Handige websites
% www.rotterdam.nl/mijnloket:  

direct online aanvragen producten 
en diensten

% www.rotterdam.nl/melding:  
klachten, tips, vragen 

% www.rotterdam.nl/rotterdambericht: 
officiële bekendmakingen

% www.rotterdam.nl/wonen-leven/
vraagwijzer 

%  www.rotterdam.nl/ 
bestuur-organisatie/stadswinkels
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Geld voor 
goede ideeën 
uit de stad
Wat hebben sprinkhaanburgers, 
sociale robots en duurzame 
biertjes met elkaar gemeen? 
Het zijn ideeën die werkelijkheid 
worden, dankzij een subsidie 
van CityLab010. De gemeente 
verdeelt ruim drie miljoen 
euro onder 35 vernieuwende 
initiatieven. 

De gemeente Rotterdam kreeg ruim 

driehonderd inzendingen binnen. 

Veel ideeën richten zich op duur-

zaamheid, zoals Vet & Lazy. Zij gaan 

biertjes brouwen met regenwater. 

Ook restaurant De Krekerij kwam 

met een groen idee: sprinkhaan- en 

krekelburgers. De insectjes zitten vol 

proteïnen en zijn een zeer milieu-

vriendelijke vleesvervanger. 

‘Menselijke’ robot
Behalve duurzaamheid kwam het 

thema ‘gelijke kansen voor iede-

re Rotterdammer’ terug onder de 

winnaars. Zo is er een speciale robot 

ontworpen die Rotterdamse scholen 

gaan gebruiken: HENK the HeRo. 

Kinderen kunnen hem zelf in elkaar 

zetten met een stripboek als richtlijn. 

De robot heeft menselijke gezichts-

uitdrukkingen. Door met de robot te 

spelen, kunnen bijvoorbeeld kinde-

ren met autisme oefenen om emoties 

te herkennen. 

Jury uit de stad
De winnende initiatieven werden 

maandag 2 december bekendge-

maakt. Ze werden geselecteerd 

door een Stadsjury, bestaande uit 

twaalf Rotterdammers met verschil-

lende achtergronden. Volgend jaar 

zijn ze weer van de partij bij City-

Lab010-2020. Goede ideeën blijven 

welkom.

www.citylab010.nl

De feestdagen komen eraan
Waar mag u wel en geen vuurwerk afsteken? Wanneer wordt het afval opgehaald? Handige informatie en 
tips om de feestdagen schoon, heel en veilig door te komen.  

Vuurwerk
• Voor het eerst zijn dit jaar vuurwerkzones (in plaats van 

vuurwerkvrije zones) aangewezen in Rotterdam. Alleen 

in deze zones mag u vuurwerk afsteken van 31 decem-

ber 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. 

• Waar de vuurwerkzones zijn vindt u op de kaart op 

www.rotterdam.nl/oudennieuw of in de bestaande app 

van Woov. 

• Op 31 december om 19.00 uur is er een gratis kinder-

vuurwerkshow bij de Erasmusbrug. Wel even een 

 kaartje bestellen (zie kantlijn).  

• Met de jaarwisseling, om 0.00 uur, zijn er drie grote 

vuurwerkshows in de stad: bij de Erasmusbrug (het 

nationaal vuurwerk), in Hoek van Holland en in Nesse-

lande. 

Vervoer
• Op 31 december stopt het openbaar vervoer tussen 

20.00 en 21.00 uur. 

• Maar tussen 22.00 en 02.00 uur rijden metrolijnen C, E 

en B wel, gratis en volgens een speciale dienstregeling. 

• Op 31 december vanaf 22.00 uur kunt u gratis parkeren 

op P+R terreinen bij metrostations. 

• Parkeerautomaten worden in de loop van 29 tot 31 

december afgesloten met een stalen kap, om schade te 

voorkomen. Bij een afgesloten automaat hoeft u niet te 

betalen.

• Op 1 januari is parkeren op straat gratis. 

Afval
• Huiscontainers: worden niet geleegd op beide kerstda-

gen en nieuwjaarsdag. Kijk voor alternatieve ophaaldata 

op www.mijnafvalwijzer.nl of op de AfvalWijzerapp. 

• Grofvuil: wordt niet opgehaald tussen 23 december en 

4 januari. U kunt in deze periode geen afspraak maken. 

Zelf grofvuil wegbrengen naar het milieupark kan wel. 

• Openbare (wijk)containers en prullenbakken: een 

deel hiervan wordt afgesloten in de periode 27 decem-

ber – 4 januari. Reden: veiligheid en het voorkómen van 

schade. De duur van de afsluiting verschilt per locatie.  

• Kerstbomen (schoon, zonder versiering): kunt u bui-

ten zetten tussen 27 december en 12 januari, naast de 

wijkcontainer (niet op de containerplaat) of op de plek 

van de huiscontainer. Ze worden apart opgehaald en 

verwerkt tot houtsnippers en compost. 

• Vuurwerkafval: moet zo snel mogelijk worden opge-

ruimd omdat het gevaarlijk is én slecht voor het milieu. 

U kunt reinigingsmedewerkers van de gemeente helpen 

met het Nieuwjaarsvegen010 op 1 januari om 12.00 uur.

• Gebruikt frituurvet: gooi dit niet in de gootsteen of het 

toilet; dat leidt tot verstopping. Giet het afgekoelde vet in 

de originele verpakking of in een lege plastic fles. Sluit 

die goed af en lever ‘m in bij een milieupark of verzamel-

punt in de buurt.   

Contact met de gemeente
De publiekslocaties van de gemeente zijn met Kerst en 

Nieuwjaar gesloten. Sommige locaties gaan op 5, 24 en 

31 december eerder dicht. 

Udo Schutte

Leander fotografie

Kaartjes 
kindervuurwerk
www.hetnationale
kindervuurwerk.nl 

Vuurwerkshows
www.
hetnationalevuurwerk.
nl 

Woovapp:

Vervoer
www.ret.nl/
oudennieuw

Meer info over 
frituurvet en 
inzamelpunten:
www.rotterdam.nl/vet

Openingstijden 
www.rotterdam.nl/
publiekslocaties 

Overlast of schade 
melden:
www.rotterdam.nl/
meldingen
of bel 14010

Meer informatie
www.rotterdam.nl/
oudennieuw

Burgemeester 
blijft graag

Het zal weinig mensen ontgaan 

zijn: burgemeester Aboutaleb heeft 

aangekondigd nog graag een termijn 

in Rotterdam te blijven. ‘Ik bruis nog 

van de ideeën en heb er de energie 

en kracht voor’, zei hij. Zijn huidige 

ambtstermijn loopt tot en met 1 janu-

ari 2021. Uiteindelijk beslissen de ge-

meenteraad en de Commissaris van 

de Koning over een derde termijn. 

Fotobureau Roel Dijkstra

Gymzaal van de toekomst
Scholen zien er heel anders uit dan dertig jaar geleden, met 
digiborden, computers en tablets. Maar in de meeste gymzalen is al 
die tijd weinig veranderd. Tijd om daar wat aan te doen. 

De gymzaal aan de Klein Coolstraat 

is de eerste gymzaal nieuwe stijl in 

Rotterdam. Er is een ledvloer waarop 

je verschillende lijnen aan en uit kunt 

zetten. Op de interactieve smartwall 
kun je allerlei mikspelletjes met de 

bal spelen. ‘Daarmee kun je meteen 

ook rekenen en taal oefenen’, vertelt 

gymleerkracht Vincent Kievit. 

Trampoline aan de muur
Aan het plafond hangen elektrisch 

bedienbare hijsunits voor klim- en 

schommelmateriaal. En aan de muur 

is een walljumper bevestigd, een 

soort trampoline die je niet alleen 

horizontaal kunt gebruiken maar ook 

in allerlei hoeken, voor bijvoorbeeld 

freerunnen. 

Filmpjes
Kievit en zijn collega’s zijn ook erg blij 

met de goede licht- en geluidsinstal-

latie. ‘Het geluid en de ledverlichting 

zijn goed voor de sfeer in de gym-

zaal. En het is leuk dat we zelf film-

pjes kunnen afspelen op de beamer.’

Sportbedrijf Rotterdam gaat samen 

met gebruikers van de gymzaal Klein 

Coolstraat uitzoeken wat werkt en 

wat niet, voor bewegingsonderwijs 

en ander sportaanbod. Aan de hand 

daarvan komt er een plan om meer 

gymzalen onder handen te nemen. 

In de zaal kunnen verschillende lijnen
aan en uitgezet worden.

Gemeente Rotterdam

www.
sportbedrijfrotterdam.
nl  
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Nu & Toen

Kerstboom uit Oslo fleurde jarenlang de stad op
Precies 8.116 lampjes telt de grote kerstboom die zaterdag 7 december voor het stadhuis werd ontstoken. Heel wat meer dan de 600 lampjes 
van de allereerste boom op die plek, in 1951. Per schip werd de spar uit Noorwegen aangevoerd. 

De Noorse Ruth Buskop-Hjelnis 

woonde in Rotterdam en was vice- 

voorzitter van de Noorse Vereniging 

Rotterdam. Toen ze zag dat de 

Noorse regering elk jaar een enorme 

fijnspar cadeau deed aan Londen, 

voor op Trafalgar Square, wilde ze 

zoiets ook voor Rotterdam. In 1951 

kreeg ze dat voor elkaar. 

Sprookjesachtig
Op 19 december kwam de boom per 

Noors schip aan. Van de IJsselhaven 

ging hij per trailer verder naar de 

Coolsingel. Daar nam de toenmalige 

burgemeester P.J. Oud de 15 meter 

hoge boom in ontvangst, in aanwe-

zigheid van duizenden Rotterdam-

mers. Met 600 witte lampjes, 1200 

meter lint en talrijke ornamenten werd 

het een sprookjesachtig geheel. De 

stad fleurde in één keer op.

Chocolademelk 
Daarna werd het een traditie. Elk jaar 

kwam de burgemeester van Oslo 

speciaal over om de kerstboom over 

te dragen aan de burgemeester van 

Rotterdam. Samen met een orkest en 

een koor telden duizenden Rotter-

dammers af tot de lampjes brand-

den, ondertussen genietend van een 

kopje warme chocolademelk.

Discoboom
Het verliep niet altijd vlekkeloos. Er-

gens in de jaren vijftig brak de boom 

tijdens het transport in tweeën. Ter 

plekke werd hij aan elkaar gespijkerd; 

niemand die er iets van zag. En in 

1997 werd het snoer met witte lamp-

jes vervangen door superzuinige led-

lampjes. De nieuwe lampjes bleken 

alleen niet wit te zijn, maar van kleur 

te veranderen. Van blauw naar groen, 

naar rood, naar paars... Zo kreeg 

deze spar de bijnaam ‘discoboom’.  

Onderzetters
In 2014 zette Oslo een punt achter 

de traditie. Het werd te duur en te 

milieuonvriendelijk.  Sindsdien zorgt 

het gemeentebestuur voor een 

boom. Tegenwoordig wordt hij na de 

feestperiode gerecycled tot nieuwe 

producten, zoals champagne, houten 

onderzetters, banken en tafels.  

Dit jaar komt de 
kerstboom 

uit de Luxemburgs
Franse grensstreek. 

Hij blijft staan tot 6 
januari 

Burgemeester Aboutaleb ontstak afgelopen zaterdag, samen 
met heel veel kinderen, de lichtjes van de kerstboom van 2019.  

Fotobureau Roel Dijkstra

De overdracht van de Noorse kerstboom  
voor het stadhuis op 19 december 1956.

Stadsarchief  Rotterdam / Ary Groeneveld

Minder papier in de bus
Wilt u wél of juist géén ongeadresseerde reclame in de bus? Als de 
gemeenteraad morgen (12 december) akkoord gaat, wordt dat vanaf 
1 januari op een nieuwe manier geregeld. Standaard krijgt u dan geen 
reclame in de bus en wel huis-aan-huisbladen. 

Wilt u wél graag reclamedrukwerk 

ontvangen, dan plakt u een Ja/

Ja-sticker op de bus. Of u kiest uw 

favoriete folders uit via www.kiesjefol-

der.nl of www.folderkiezer.nl en laat 

deze gratis per geadresseerde post 

bezorgen. 

Wilt u juist niets meer ontvangen, 

ook geen huis-aan-huisbladen, dan 

gebruikt u een Nee/Nee- sticker. 

Beide stickers kunt u vanaf 13 de-

cember gratis afhalen bij een van de 

publiekslocaties van de gemeente.  

Met dit nieuwe systeem bespaart 

Rotterdam ongeveer drie miljoen kilo 

papier per jaar. 

Huis-aan-huisbladen
Huis-aan-huisbladen in Rotterdam 

moeten vanaf 1 januari voor minimaal 

30 procent bestaan uit inhoudelijke 

artikelen. In de praktijk is dat nu 

meestal ook zo. Door de verandering 

komt er een duidelijker verschil tus-

sen een redactioneel huis-aan-huis-

blad en een advertentieblad.

Meer informatie:  
www.rotterdam.nl/jaja  

Rotterdam zet 

forse stappen op het 

gebied van duur-

zame energie. Op 

17 december wordt 

de hoogste wind-

turbine ter wereld, de 

Haliade-X, geopend 

op de Maasvlakte. 

Dit 260 meter hoge 

gevaarte levert 

stroom voor 14.485 

huishoudens. En in 

2019 zijn er bijna 

44.000 zonnepanelen 

bijgekomen op Rot-

terdamse daken, een 

groei van 43 procent. 

©GE Renewable Energy

Nieuws over bereikbaarheid

Oud en nieuw
Tijdens de jaarwisseling zijn er ver-

schillende tijdelijke afsluitingen om 

alles veilig te laten verlopen, verdeeld 

in verschillende fases: 

• Vanaf 18.00 uur gaat de Erasmus-

brug dicht.

• Vanaf 18.30 uur worden delen 

van de Boompjes, Westzeedijk en 

Schiedamsedijk afgesloten. 

• Het Scheepvaartkwartier en Noor-

dereiland zijn alleen toegankelijk 

voor bewoners.

Het streven is om rond 03.00 uur alle 

wegen weer vrij te geven, maar er 

wordt eerst schoongemaakt.  

Tussen 22.00 en 02.00 uur is de 

metro gratis. Iedere 10 minuten rijdt 

metro C tussen Capelsebrug en Vijf-

sluizen en lijn E tussen Meijersplein 

en Slinge. 

Nesselande en Hoek van Holland
Dit jaar zijn er ook vuurwerkshows in 

Nesselande en Hoek van Holland. 

• Metro B rijdt iedere 20 minuten tus-

sen Vijfsluizen en Nesselande naar 

de vuurwerkshow van Nesselande. 

• Naar Hoek van Holland is geen 

openbaar vervoer beschikbaar. 

Wel zijn er ruim voldoende parkeer-

plekken.

www.rotterdamonderweg.nl/

oudennieuw

Heinenoordtunnel
De Heinenoordtunnel is in december 

twee nachten dicht van 01.00 tot 

05.00 uur.

• In de nacht van 18 op 19 decem-

ber richting Bergen op Zoom.

• In de nacht van 19 op 20 decem-

ber richting Rotterdam.

Hoe rijdt u om?
• Verkeer van en naar Hoeksche 

Waard rijdt om via de A16 en N217.

• Al het andere verkeer rijdt om via 

de A16, A19 en A59.

Check voor vertrek!
Volg Rotterdam Onderweg ook via 

Facebook, Twitter en  

www.rotterdamonderweg.nl.

https://www.rotterdam.nl/jaja
http://www.rotterdamonderweg.nl/oudennieuw
http://www.rotterdamonderweg.nl/oudennieuw
http://www.rotterdamonderweg.nl
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